ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL BĂLTĂTEȘTI
HOTARARE
privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 715/10.10.2017
emisa de FNGCIMM SA IFN aferenta proiectului „INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE
CU STATIE DE EPURARE, SATELE BALTATESTI SI VALEA SEACA, COMUNA
BALTATESTI, JUDETUL NEAMT PRIN SUBMASURA 7.2 – INVESTITII IN CREAREA
SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA”
Consiliul local al comunei Bălțătești, județul Neamț,
Văzând Referatul de aprobare a proiectului de hotarare întocmit de Primarul comunei
Baltatesti, din care reiese necesitatea prelungirii perioadei de valabilitate a proiectului
„INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE, SATELE
BALTATESTI SI VALEA SEACA, COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT PRIN
SUBMASURA
7.2
–
INVESTITII
IN
CREAREA
SI
MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII DE BAZA LA SCARA MICA” si solicitarea prelungirii scrisorii de
garantie din partea FNGCIMM SA IFN, precum și raportul compartimentului de specialitate
înregistrat sub nr.2602/20.05.2022.
Având în vedere prevederile:
art.2 din OUG nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii
proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumente
structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei;
art.3 din OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei
fondurilor alocate prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea
calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;
art.4 si art.5 din HG 1262/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
OUG 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate
prin PNDR pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si
diversificarii economiei in zonele rurale;
art.2 din Ordinul nr.21/21.01.2020 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
publicat in MO PI 58/29.01.2020 privind stabilirea nivelului lunar al comisionului de
garantare pe anul 2020 pentru scrisorile de garantie reprezentand 100% sau, dupa caz, 110%
din avansul acordat de AFIR de beneficiarii OUG 79/2009.
Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul dispozițiilor art.129, alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c, precum și art.196 alin.(1) lit.a
din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:
 Art.1. Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 715/10.10.2017
emisa de FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 12 luni, pana la data de 07.09.2023 in
suma de 2.000.000,00 lei, reprezentand 100% din valoarea avansului in suma de
2.000.000,00 lei, in vederea implementarii proiectului „INFIINTARE RETEA DE

CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE, SATELE BALTATESTI SI VALEA
SEACA, COMUNA BALTATESTI, JUDETUL NEAMT PRIN SUBMASURA 7.2 –
INVESTITII IN CREAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE BAZA LA
SCARA MICA”, in baza Contractului de finantare nr. C0720AN00011612900294 din
07.09.2017, completat si modificat cu acte aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru
Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.2. Se aproba achitarea comisionului de garantare, procent 0,05%/luna, in suma de
12.000,00 lei aferent prelungirii Scrisorii de garantie nr. 715/10.10.2017 pentru perioada
07.09.2022 –07.09.2023, in conformitate cu Art.2 din Ordinul nr.21/21.01.2020 emis de
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
 Art.3. Primarul comunei Baltatesti si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari;
 Art.4. Prezenta hotarare prin grija secretarului comunei va fi comunicata: autorităților și
persoanelor interesate.
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